


As bactérias que mais causam resistência:

 Pseudomonas aeruginosa;

 Escherichia coli;

 Klebseilla pneumoniae;

 Enterobacter sp;

 Enterococcus faecium;

 Staphylococcus pseudintermedius

 Staphylococcus aureus



MECANISMOS DE AÇÃO DOS 
ANTIBACTERIANOS



MECANISMOS DE RESISTÊNCIA 
BACTERIANA



Mecanismos de resistência bacteriana

• Alteração de permeabilidade

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo3/

mec_permeabilidade.htm

A permeabilidade limitada é responsável pela resistência intrínseca dos bacilos

Gram-negativos à penicilina, eritromicina, clindamicina e vancomicina e pela

resistência dePseudomonas aeruginosa ao trimetoprim.



Mecanismos de resistência bacteriana

 Alteração do sítio de ação do antimicrobiano

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo3/

mec_sitio.htm

Staphylococcus resistente à oxacilina e estafilococos coagulase-negativos

adquiriram o gene cromossômico Mec A e produzem uma proteína resistente aos

β-lactâmicos.



Staphylococcus aureus Meticilina resistente (MRSA)
Staphylococcus pseudintermedius Meticilina resistente 

(MRSP)

• Staphylococcus resistentes à oxacilina são positivos para mecA.

Staphylococcus resistentes à oxacilina

(meticilina resistentes) são resistentes a

todas as penicilinas, carbapanemos,

cefalosporinas e, combinações de

inibidores da ß-lactamase/ß-lactâmicos,

independentemente dos resultados dos

testes in vitro com estes agentes.



Percentual de resistência à oxaciclina para 
cada espécie de Staphylococcus isoladas.

11,83%                   27,30%                 43,90%                     63,64%                        43,08% 



Mecanismos de resistência bacteriana

 Bomba de efluxo

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo3/

mec_bomba.htm

A resistência às tetraciclinas codificada por plasmídeos em Escherichia

coli resulta deste efluxo ativo.



Mecanismos de resistência bacteriana

 Mecanismo enzimático

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo3/

mec_enzimatico.htm

A resistência quase universal de S. aureus à penicilina é mediada por uma β-

lactamase induzível, codificada por plasmídeo.

Há associações capazes de se ligarem irreversivelmente às β-lactamases,

inibindo-as (ácido clavulânico, sulbactam, tazobactam).



Mecanismos de resistência bacteriana

 Mecanismo enzimático

As β- lactamases de espectro estendido (ESBL) inativam as cefalosporinas de

terceira geração e os monobactâmicos como ocorre em cepas de Klebsiella

pneumoniae;

Bactérias Gram-negativas expostas a β-lactâmicos podem produzir resistência

às cefalosporinas de terceira geração, cefamicinas (cefoxitina) e combinações

de β-lactâmicos/ácido clavulânico ou sulbactam.



Mecanismos de resistência bacteriana

 Mecanismo enzimático

ESBL

Diante de um resultado de ESBL liberado pelo laboratório de rotina,

deve-se descartar a utilização de qualquer β-lactâmico, à exceção dos

carbapenems (imipenem, meropenem, ertapenem), ou seja, resistente a

todas as cefalosporinas, penicilinas e monobactâmicos.



TIPOS DE RESISTÊNCIA BACTERIANA



Tipos de Resistência 

 Intrínseca: faz parte do código genético da bactéria

Ex: Enterococcus

Resistência intrínseca aos aminoglicosídeos, aztreonam,
cefalosporinas, clindamicina, oxacilina e sulfametoxazol +
trimetoprima

Mostra-se sensível com frequência a penicilina, ampicilina,
piperaciclina, imipenem e vancomicina.



Tipos de Resistência 
 Intrínseca



Tipos de Resistência 
 Intrínseca



Tipos de Resistência  

 Intrínseca: faz parte do código genético da bactéria

 Adquirida: 

– Mutações (indução de mutação no DNA nativo);



Tipos de Resistência  

 Intrínseca: faz parte do código genético da bactéria

 Adquirida: 

– Mutações (indução de mutação no DNA nativo);

– Recombinação (introdução de um DNA estranho - genes 
de resistência - que podem ser transferidos entre gêneros 
ou espécies diferentes de bactérias.)



Recombinação:
Transferência de mecanismos de resistência

Habitualmente ocorre 
somente entre bactérias 

da mesma espécie

Pode ocorrer entre 
bactérias da mesma 

espécie, ou entre 
espécies e gêneros 

diferentes, até mesmo 
entre G- e G+.

TRANSFORMAÇÃO

TRANSDUÇÃO

CONJUGAÇÃO



Recombinação:
Transferência de mecanismos de resistência

https://www.norcomm2.org/norcomm2LS/youth_norcomm.php

TRANSPOSIÇÃO
Codificam resistência simples ou 

para até dois ou três fármacos.

PLASMÍDEO   PLASMÍDEO

PLASMÍDEO   CROMOSSOMO

PLASMÍDEO   BACTERIÓFAGO

CROMOSSOMO   PLASMÍDEO

Ex: aminoglicosídeos, sulfonamidas,

eritromicinas, cloranfenicol, ampicilina,

trimetoprima.



Seleção de cepas resistentes:  
Seleção Seletiva
 Emprego clínico (humano e veterinário)

 Industrial (conservação de alimentos)

 Comercial (criação de animais; tratamento de 
vegetais)

 Ambiente hospitalar – pressão seletiva



Cultura + antibiograma são exames 

realmente necessários?

Frequentemente a resposta 

é...

NÃO

Testes de sensibilidade



 Quando houver suspeita que o microrganismo é 
resistente ao tratamento (tratamento empírico não 
funcionar)

 Em pacientes com infecções crônicas ou reincidentes

 Infecções específicas: endocardites, osteomielites, 
infecções do sistema nervoso central

Então quando 

solicitar uma cultura? 

Testes de sensibilidade



Importância da cultura e antibiograma

 Confirmar que o patógeno é uma bactéria;

 Identificação de bactérias em que os mecanismos de 
virulência são conhecidos;

 Orientar o tratamento;

 Monitorar o tratamento.



Diagnóstico 

Microbiológico
Exame direto Identificação

Antibiograma

Cultura e

Isolamento



Provas 

bioquímicas 

manuais

Tipos de Identificação das bactérias
Aspectos macroscópicos, microscópicos 

Provas bioquímicas 

automatizadas



Tipos de testes de sensibilidade/ antibiogramas



Teste de Difusão em Placa
Método de Kirby-Bauer

Diluição da 
bactéria isolada

Semeadura 
da placa Discos atb

Incubação
18 -24h

Leitura 



Teste de Difusão em Placa
Método de Kirby-Bauer

Após leitura, aplicar as regras de
sensibilidade de acordo com a bactéria
isolada:

 resistência intrínseca ao microrganismo

 genes de resistência: em alguns casos 
são necessários testes específicos
(ex: produtor de ß-lactamases)

Critério de interpretação

Abrev. Antibiótico Conc R I S

(AMI) Amicacina 30ug ≤ 14 15 - 16 ≥ 17

(AMC)
Amoxacilina+A
c Clavulanico

20/10 μg ≤ 13 14 - 17 ≥ 18

(AMP) Ampicilina 10 μg ≤ 13 14 - 16 ≥ 17

(ATM) Aztreonam 30μg ≤ 17 18 - 20 ≥ 21



Antibiogramas por Diluição
Determinação da MIC

AUTOZATIZAÇÃO
FLUXO DE TRABALHO



Antibiogramas por Diluição
Determinação da MIC

Interpretação

Fonte: Papich, 2013

Antibiótico R I S

Amicacina ≥ 64 32 ≤ 16

Amoxacilina+Ac 
Clavulanico

≥ 1/0,5 -
≤ 

0,25/0
,12

Ampicilina ≥ 0,5 - ≤ 0,25

Oxaciclina (vet) ≥ 0,5 - ≤ 0,25

Concentração Inibitória Mínima – CIM*
•(MIC - Minimum Inibitory Concentration)



Vantagens da microbiologia:
Manual Automatizada

 Fácil execução

 Grande utilização

 Escolha flexível dos antibióticos

 Custo operacional menor

 Identificação de bactérias e leveduras

Marcadores de resistência e detecção de 
mecanismos emergentes

 Homogeneização da leitura dos exames

 Redução do tempo de liberação do laudo



Regras para liberação de laudos

 Liberação de laudos obedecendo às regras do comitê 
internacional de padronização 

– CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)*

*VET01-A4 and VET01-S2 (replaces M31-A3) - Date of Publication: 07/01/2013

Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals; Approved Standard—Fourth 
Edition and Supplement



Interpretação e 
liberação de 

laudos



Antibiótico R I S

Amicacina ≥ 64 32 ≤ 16

Amoxacilina+Ac
Clavulanico

≥ 1/0,5 -
≤ 

0,25/0
,12

Ampicilina ≥ 0,5 - ≤ 0,25

Oxaciclina (vet) ≥ 0,5 - ≤ 0,25

Interpretação

Critério de interpretação

SENSÍVEL: o microrganismo pode ser tratado eficientemente com a dose recomendada do
agente antimicrobiano.

INTERMEDIÁRIO: a resposta terapêutica aos antimicrobianos tende a ser inferior a isolados
“sensíveis”. A classificação “intermediária” encontra aplicação clínica em sítios corpóreos onde
os fármacos são fisiologicamente concentradas ou quando uma alta dose do fármaco pode ser
usada (ex: beta-lactâmicos).

RESISTENTE: o microrganismo não é inibido pelas concentrações usuais do antibiótico testado.



Interpretação

 A interpretação da sensibilidade é baseada nas concentrações
séricas/plasmáticas.

 Para a maioria dos tecidos, as concentrações do fármaco livre no espaço
extracelular (de fluido intersticial), se aproxima da concentração do
fármaco no soro ou plasma.

 Cada fármaco possui diferentes distribuições nos tecidos, e portanto,
diferentes concentrações nos mesmos.



Penetração do fármaco e estrutura do 
capilar

 um teste de susceptibilidade irá superestimar a atividade antimicrobiana 
em tecidos difíceis de penetrar, tais como sistema nervoso central,  fluido 
da próstata, ocular e trato respiratório. 

 os testes de susceptibilidade subestimam a atividade de tratamentos 
tópicos, infusões locais, e antibacterianos que se concentram na urina.



Na prática

 A sensibilidade in vitro pode ser usada para
prever a eficácia in vivo se esses testes forem
compreendidos e se a dosagem for apropriada;

 A escolha do antibiótico deve ser feita em
relação à sensibilidade antimicrobiana e o
sistema orgânico alvo do antibacteriano.

 Maximizar a eficácia antimicrobiana requer
conhecimento das características de disposição
do fármaco, da dose ou da frequência de
administração que apresentam melhor
correlação com sua eficácia clínica.



Persistência 

Sobrevivência do microrganismo nos tecidos ou líquidos orgânicos, apesar da 
sensibilidade.

– Inativação do atb por enzimas produzidas por outros MØ associados 
no local da infecção;

– Qtdd insuficiente do fármaco que chega ao sítio de ação (ex: 
abscessos, localização meníngea, óssea);



Prevenção da resistência

 Evitar uso contínuo em pacientes imunocomprometidos, o que permite a
permanência de cepas resistentes;

 Uso do antimicrobiano apropriado mais eficaz para a situação;

 Uso da dose que maximize a eficácia do antimicrobiano;

 É melhor usar uma dose maior ao selecionar o tamanho do comprimido;



Prevenção da resistência

 Evitar a utilização de antimicrobianos sem uma forte suspeita de infecção;

 A profilaxia só é eficaz se dirigida à gêneros de bactérias mais prováveis de
estarem envolvidas.

 Uma dosagem maior em períodos de tratamento mais curtos está sendo
desenvolvida para os antimicrobianos mais novos, com excelentes
resultados;



RESISTÊNCIA BACTERIANA NO 
MUNDO















Interpretação/MIC



Dúvidas?


